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Szanowni Czytelnicy, oddajemy na Państwa użytek piąty już numer naszego 
periodyku MAZOWSZE Studia Regionalne. Pozwolę sobie zauważyć, że znalazło 
już ono miejsce na rynku wydawnictw naukowych oraz uznanie wśród autorów  
i czytelników. Liczymy na jeszcze większe zainteresowanie po otrzymaniu punkta-
cji listy filadelfijskiej, o co już wystąpiliśmy.

Niniejszy numer w większości poświęcony jest problematyce historycznej, 
tak najnowszej, jak i dawnej z zakresu archeologii. Studia te otwiera artykuł wy-
bitnego badacza problematyki ludnościowej i dziejów Warszawy, prof. Andrzeja 
Gawryszewskiego. Poświecony jest rozwojowi społeczno-demograficznemu 
Warszawy w XX wieku. Chociaż większość wyników badań dotyczy właściwie ubie-
głego stulecia, autor sięga również do danych z lat wcześniejszych. Jest to bardzo 
wartościowe studium, oparte na książce tego autora. Z kolei artykuł dr. Radosława 
A. Gawrońskiego rozpoczyna część poświeconą problematyce archeologicznej.  
Na podstawie badań autor stara się nam przybliżyć nie tylko okres rzymski, ale tak-
że udowodnić albo może rozwiać niektóre mity, że niskorosłe konie ras prymityw-
nych były bardzo przydatne w walkach tamtej epoki. Barbara Sałacińska i Sławomir 
Sałaciński – oboje będący kustoszami Państwowego Muzeum Archeologicznego  
w Warszawie – wskazują, w jakim zakresie neolityzacja Mazowsza stanowiła jeden 
z podstawowych elementów historycznych przemian egzystencji i rozwoju daw-
nych społeczności i tym samym wyznaczała bardzo znaczący etap w rozwoju cy-
wilizacyjnym naszego regionu i szerzej – ziem polskich. Kontynuacją, niejako, tej 
problematyki są dwa kolejne artykuły starszych kustoszy Państwowego Muzeum 
Archeologicznego w Warszawie – Marii Krajewskiej i Marka Zalewskiego – przy-
bliżające nam funkcjonowanie i zbiory tego muzeum.

Kolejny artykuł prof. Andrzeja Myczko, dr. inż. Henryka Karcza  
i prof. Krzysztofa Wierzbickiego dotyczy niezwykle aktualnej problematyki jednej  
z metod utylizacji odpadów uciążliwych dla środowiska. Ostatni artykuł w rozdzia-
le Analizy i Studia jest drugą częścią, opublikowanego w numerze 2 MAZOWSZA 
Studiów Regionalnych, materiału poświęconego wynikom badań z zakresu stoso-
wania nowoczesnych technologii budowy mostów, a mianowicie gruntowych 
wymienników ciepła współpracujących z wymiennikami w nawierzchni mostu  
lub wiaduktu w celu redukcji różnic temperatury nawierzchni. Zastosowano w tym 



celu metodę symulacji. Autorami tej interesującej publikacji są dr inż. Małgorzata 
Leszczyńska-Domańska i prof. dr hab. inż. Roman Domański.

Część druga periodyku zawiera trzy opracowania wykonane w jednostkach, 
dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego: 
Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie oraz w Biurze 
Geodety Województwa Mazowieckiego. Pierwsze z nich, autorstwa Pauliny 
Sikorskiej, wskazuje na zagrożenia i szanse dla otwartej przestrzeni Mazowsza, po-
zostającej pod presją rozwoju. Dr Mirosław Grochowski, dr Magdalena Fuhrmann 
i Tomasz Zegar podejmują natomiast problematykę rewitalizacji m.st. Warszawy, 
analizując, na ile można takie działania wykorzystać jako instrument zarządza-
nia miastem i regionem. Z kolei Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof 
Mączewski, Aneta Staniewska i Paweł Soczewski przybliżają nam Mazowiecki 
System Informacji Przestrzennej jako instrument społeczeństwa informacyjnego.

Część III. Varia zawiera natomiast cztery omówienia, recenzje i odniesienia doty-
czące aktualnych publikacji, w tym ściśle mazowieckich, z różnych dziedzin wiedzy. 
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